Zápis č. 8 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů
ze dne 5. srpna 2019
Přítomni:

Omluveni:

Jakub Navařík

Zdenek Schenk

Alice Kutálková
Lada Galová
Michal Stoupa
Miloslav Suchý
Martin Švadlenka
Petr Kopřiva
Jiří Kafka
Ingrid Lounová – redaktorka
Lenka Chalupová - org. pracovnice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Informace o výběru nového dodavatele Přerovských listů
Hodnocení srpnového čísla Přerovských listů
Náměty do zářijového čísla Přerovských listů
Různé
Závěr
Ad1. Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise a seznámil je s programem jednání.

Ad2. Předseda Jakub Navařík krátce seznámil členy komise s průběhem výběrového
řízení na nového dodavatele. Uvedl, že už proběhlo první kolo tohoto řízení, do konce srpna
bude druhé kolo. Vzhledem k tomu, že je coby člen komise VŘ vázán mlčenlivostí, žádné
podrobnější informace neposkytoval. Redaktorka Ingrid Lounová bude zpracovávat ještě
zářijové a říjnové číslo.
Ad3. Komise hodnotila srpnové číslo kladně. Alice Kutálková vyzdvihla, že si redaktorka
zjišťovala názory Přerovanů na městské Vánoce – a ptala se, jak by si představovali oslavy ve
veřejném prostoru.
Ad4. Redaktorka Ingrid Lounová informovala, že do srpnového čísla připravuje tato
témata:

-

Polní ulice už je jednosměrně puštěna – jak se vyvíjí stavba estakády
Na nádraží vznikne nová policejní služebna, aktuálně probíhá nábor policistů
Rozhovor s Rudolfem Štěpančíkem
Anketa ke Dnům Evropského dědictví – kterou památku by Přerované rádi
navštívili
Oprava kostela svatého Vavřince
Za historií přerovského vinohradu
Pozvánka na akci Z očí do očí
Výstava hub
Otázka PRO – představení další komise rady
Jakub Navařík navrhl „Spolu v pohybu“ – akce Sokola
Alice Kutálková navrhla článek o nové zastávce v Kabelíkově ulici

Ad5. Příští jednání redakční rady se uskuteční v úterý 3. září v 16 hodin v zasedací
místnosti rady.
Ad6. Předseda komise ukončil jednání, poděkoval členům za účast.

V Přerově dne 13. srpna 2019

Lenka Chalupová
organizační pracovnice

Jakub Navařík v. r.
předseda komise

